Информационен бюлетин на Горещ телефон за сигнали
на Община Стара Загора 4 – 7 февруари 2019 г.
петък, 08 февруари 2019

На безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37, от 4 до 7 февруари, са отчетени
близо 150 сигнала. Граждани са информирали за над 50 неправилно паркирани МПС в града. В
процедура по принудително/доброволно премахване са включени два автомобила, паркирани от дълго
време в междублокови пространства. Гражданин е подал информация за намерен кашон с малки
кученца в кучешката градинка на парк „Зеления клин“. За бездомни кучета е съобщено в района на кв.
„Казански“ и „Железник“, около Центъра за психично здраве, пред блок №5 в Студентски град, както и
по кръстовището на ул. "Александър Батенберг" и "Цар Калоян". Информацията е насочена към
Общински приют за безстопанствени животни. Гражданин е сигнализирал, че е бил гонен от куче,
порода „Питбул“, в района на кв. „Лозенец“. Оплакване е получено още и за свободна разходка на
кучета около езеро „Загорка“ и извън огражденията на парк "Зеления клин". Предупредителен
протокол е съставен на старозагорец, вързващ кучето си нощем до гаражи зад жилищна сграда на ул.
„Цар Иван Асен II“ №149. Сигнализирано е за неспиране на автобусна спирка „Млечна кухня“ от водач на
градския транспорт, както и за грубо отношение на шофьор по Линия 2. При установяване на нарушения
ще последват санкции спрямо Вътрешния правилник на дружеството. Граждани са се оплакали от
шумни компании в междублокови пространства в тъмната част на деня, както и от силна музика от
заведения. След получени обаждания на Горещия телефон е извършен ремонт на улично осветление,
паркомати и информационни табла. Почистени са изсъхнали клони на дървета и са обезопасени улични
шахти. Община Стара Загора е отреагирала на сигналите, за които има правомощия, а останалите са
насочени към компетентните органи. На гражданите е върната обратна информация. 8.02. 2019 г.
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